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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управляння та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1–й 1–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

1–й 1–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,4 

Ступінь: 

магістр 

 

Лекції 

14 год. 8 год. 

Практичні заняття 

26 год. 8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

31 год. 31 год. 

Вид контролю: 

Екзамен Екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,15 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Організація бухгалтерського  обліку» вивчає 

порядок, методи та процедури організації облікового процесу та облікової роботи 

на підприємствах України. Дисципліна пропонує методику організації 

первинного, поточного та узагальнюючого обліку, враховуючи різноманітність 

організаційних форм бухгалтерії та форм бухгалтерського обліку.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського  

обліку» – навчити студента правильно визначити облікову політику підприємства, 

організувати діяльність  облікового апарату, раціонально організувати процеси 

збору, обробки облікової інформації, її передачі та зберігання, а також методам 

організації контролю за збереженням цінностей і особливостям стандартизації 

бухгалтерського обліку.  

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські, та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Завдання дисципліни «Організація бухгалтерського  обліку»: вивчення 

основних принципів, методів і процедур організації облікового процесу та 

облікової роботи на підприємстві та особливостей формування та застосування 

облікової політики, складання Наказу про організацію бухгалтерського обліку та 

облікову політику підприємства, графіку документообігу, робочого плану 

рахунків. 

Внаслідок  вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: сутність методів і принципів, що використовуються при організації 

облікового процесу та облікової роботи на підприємствах України, основи 

діючого законодавства щодо організації бухгалтерського обліку; техніку й 

організацію бухгалтерського обліку; фінансову звітність підприємства і 

використання її для контролю та аналізу; облік засобів підприємства та джерел 

формування цих засобів; побудову системи обліку; 

вміти: складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику підприємства, складати посадові інструкції бухгалтерів та Положення 

про роботу структурних підрозділів бухгалтерії, складати графіки 

документообігу, працювати з регістрами різних форм бухгалтерського обліку, 

організувати інвентаризаційну  роботу та податковий облік, укладати угоди про 

матеріальну відповідальність, організувати облік бланків суворої звітності, 

складати регістри щодо передачі документів на зберігання, використовувати 

положення Національних стандартів бухгалтерського обліку при організації 

обліку на підприємстві.   

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Основи організації бухгалтерського обліку 

та праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком. 

Облікова політика підприємства. 

 

Тема 1. Основи організації та нормативно-правового забезпечення 
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бухгалтерського обліку. (Суть процесу організації бухгалтерського обліку. Задачі 

організації облікового процесу. Облікова номенклатура, способи і техніка 

відображення облікових номенклатур. Відповідальність за організацію обліку. 

Форми ОБО на підприємстві. Суть облікової політики підприємства. Принципи, 

методи і процедури бухгалтерського обліку. Наказ про ОБО та облікову 

політику. Організація матеріальної відповідальності, її види. Організація 

інвентаризації. Процес організації управлінського обліку та узагальнення даних 

для цілей управління. Стратегічний управлінський облік в сучасній системі 

бухгалтерського обліку підприємства). 

Тема 2. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, 

контролем та аналізом (Централізована і децентралізована форми розподілу 

облікової роботи. Типи структури апарату бухгалтерії: проста, лінійно-штабна, 

комбінована. Організація робочого міста бухгалтера. Ергономічні вимоги до 

організації АРМ бухгалтера. Методи розробки організаційно-правових 

регламентів. Посадові інструкції. Професійна етика бухгалтерів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Організація облікового процесу та 

інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю і аналізу 

 

Тема 3. Організація облікового процесу (Дослідження документаційних 

процесів: основні питання і об’єкти дослідження. Інвентаризація і типізація 

документів. Організація документообігу: поняття і процедури. 

Графоаналітичний метод, графіки документообігу. Основні етапи організації 

первинного обліку. Регістри бухгалтерського обліку: класифікація і призначення. 

Особливості формування робочого Плану рахунків. Організація забалансового 

обліку. Форми бухгалтерського обліку: історія розвитку та види форм. Порядок 

складання організаційно-розпорядчих документів. Зберігання документів. 

Оформлення справ бухгалтерського архіву. Вилучення та утилізація документів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 – Відображення господарських  операцій 

активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 

 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу та зобов’язань (Поняття, кла-

сифікація власного капіталу та основні завдання організації його обліку. Органі-

зація обліку власного капіталу. Визнання, класифікація, оцінка зобов’язань та ос-

новні завдання організації їх обліку. Організація обліку зобов’язань).     

Тема 5. Організація обліку довгострокових та оборотних активів (Класифі-

кація активів та основні завдання організації обліку. Організація обліку довго-

строкових активів. Організація обліку оборотних активів). 

Тема 6. Організація обліку витрат,  доходів і результатів діяльності підпри-

ємства (Основні завдання організації обліку витрат, доходів і результатів діяль-

ності підприємства. Особливості організації обліку витрат виробництва та ви-

трат діяльності. Особливості організації обліку доходів і результатів діяльності 

підприємства). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 – Формування і обробка звітності 

підприємства та формування системи захисту облікової інформації 

 

Тема 7. Формування і обробка фінансової, управлінської та податкової 

звітності підприємства (Організація процесу формування та подання фінансової 

звітності підприємства. Порядок розробки та затвердження внутрішньої 

звітності підприємства. Організація процесу формування податкової звітності). 

Тема 8. Система захисту облікової інформації (Організація захисту 

конфіденційної інформації в системі облікової обробки даних. Особливості 

захисту облікових даних в комп’ютерному середовищі. Відповідальність за 

збереження конфіденційної інформації). 

Мета лекційних занять полягає в тому, щоб навчити студента розуміти ос-

новні принципи, методи і процедури організації обліку, в засвоєнні знань про ор-

ганізацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві, у 

вивченні організації і техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, раціо-

нальної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації 

роботи виконавців. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  

змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – Основи організації бухгалтерського обліку 

Змістовий модуль 1 

 Основи організації бухгалтерського обліку та праці персоналу, зайнятого бух-

галтерським обліком. Облікова політика підприємства. 

Тема 1. Основи 

організації та 

нормативно-правового 

забезпечення 

бухгалтерського 

обліку.  

18 2 4 – – 12 16 2 2 – – 12 

Тема 2. Організація 

праці персоналу, 

зайнятого 

бухгалтерським 

обліком, контролем 

та аналізом. 

18 2 4 – 7 12 16 2 2 – 7 12 

Змістовий модуль 2 

Організація облікового процесу та інформаційного і технічного забезпечення 

обліку, контролю і аналізу 

Тема 3. Організація 

облікового процесу. 
26 2 8 – 24 16 44 2 2 – 24 40 

Всього за  

модулем 1 
62 6 16 – 31 40 76 6 6 – 31 64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 2 – Організація відображення господарських операцій в системі 

рахунків. Планування перспективного розвитку  

бухгалтерського обліку 

Змістовий модуль 3 

Відображення господарських  операцій активів, власного капіталу, 

зобов’язань, витрат, доходів і результатів діяльності підприємства 

Тема 4. Організація 

обліку власного ка-

піталу та зо-

бов’язань.     

12 2 2 – – 8 8 – – – – 8 

Тема 5. Організація 

обліку довгостроко-

вих та оборотних 

активів. 

12 2 2 – – 8 8 – – – – 8 

Тема 6. Організація 

обліку витрат,  до-

ходів і результатів 

діяльності підпри-

ємства. 

12 2 2 – – 8 8 – – – – 8 

Змістовий модуль 4 

Формування і обробка звітності підприємства та формування системи захисту 

облікової інформації 

Тема 7. Формування 

і обробка фінансо-

вої, управлінської та 

податкової звітності 

підприємства 

13 1 2 – – 8 12 2 2 – – 8 

Тема 8. Система 

захисту облікової 

інформації 

13 1 2 – – 8 8 – – – – 8 

Всього за  

модулем 2 
58 8 10 – – 40 44 2 2 – – 40 

УСЬОГО ГОДИН 120 14 26 – 31 80 120 8 8 – 31 104 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента основним 

принципам, методам і процедурам організації бухгалтерського обліку і навчити 

використовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань. 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 
Основи організації та нормативно-правового 

забезпечення бухгалтерського обліку 
4 2 

2 
Організація праці персоналу, зайнятого 

бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 
4 2 

3 Організація облікового процесу 8 2 

4 Організація обліку власного капіталу і зобов’язань 2 – 

5 
Організація обліку довгострокових та оборотних 

активів 
2 – 

6 
Організація обліку витрат, доходів і результатів 

діяльності підприємства 
2 – 

7,8 
Формування і обробка звітності підприємства та 

формування системи захисту облікової інформації 
4 2 

ВСЬОГО 26 8 

 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  15 20 

2 Підготовка до практичних занять 25 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
9 33 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
31 31 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 80 104 

 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
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Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Організація бухгалтерського  обліку» 

полягає: 

− в підготовці до практичних занять; 

− в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

− в підготовці до контрольних робіт; 

− в підготовці до екзамену. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

вивченні теоретичних питань за темами № 3 «Організація облікового процесу» та 

за темою № 6 «Організація обліку доходів, витрат і фінансових результатів» з 

метою оволодіння студентом навичок по організації бухгалтерського обліку  з 

використанням облікових регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського 

обліку. 

 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання 

з дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів та 

розв’язання ними завдань на практичних заняттях, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів з дисципліни є завдання 

контрольних робіт  за темами: 

– організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контро-

лем та аналізом; 

– організація облікового процесу; 

– формування і обробка фінансової, управлінської та податкової звітності. 

Для поточного контролю проводиться ділова гра, що базується на темах: 

– основи організації та нормативно-правового забезпечення бухгалтер-

ського обліку; 
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– організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контро-

лем та аналізом; 

– організація облікового процесу. 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється також 

шляхом усного опитування студентів та розв’язання ними задач на практичних 

заняттях. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування за 

такими питаннями: 

З дисципліни  «Бухгалтерський облік»:  

1. Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. 

2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку? 

3. Які елементи методу бухгалтерського обліку ви знаєте? 

4. Що таке документування? Назвіть основні класифікаційні групи докуме-

нтів. 

5. Які вимоги висуваються щодо оформлення первинних документів? 

6. Що таке бухгалтерські регістри? Які бухгалтерські регістри ви знаєте? 

7. Які вимоги висуваються щодо оформлення таких облікових регістрів як 

книги та картки? 

8. Що таке інвентаризація? Етапи та періодичність її  проведення. 

9. Які форми бухгалтерського обліку ви знаєте? 

10.  Назвіть особливості журнально-ордерної форми обліку. 

З дисциплін  «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2»: 

1. Які основні принципи фінансового бухгалтерського обліку вам відомі? 

2. Назвіть обов’язки головного бухгалтера. 

3. Які Національні стандарти бухгалтерського обліку регламентують, вста-

новлюють методи нарахування зносу основних засобів, оцінки запасів при спи-

санні, створення резервів сумнівних боргів, порядок складання фінансової звітно-

сті.  

4. Які класи рахунків Плану рахунків використовують для обліку витрат, 

доходів, запасів  підприємств. 

5. Які законодавчі акти регламентують складання фінансової звітності під-

приємства.  

Контроль залишкових знань з даної дисципліни можна здійснити за 

допомогою усного (письмового) опитування за такими запитаннями:  

1. Сутність процесу організації бухгалтерського обліку. 

2. Етапи організації обліку на підприємстві. 

3. Відповідальність за організацію обліку. 

4. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

5. Сутність облікової політики підприємства. 

  

6. Структура Наказу про організацію бухгалтерського обліку і облікову по-

літику підприємства. 

7. Типи структури апарату бухгалтерії. 
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8. Організація робочого місця бухгалтера. 

9. Ергономічні вимоги до організації робочого місця бухгалтера і вимоги, 

що пред’являються до облікових працівників. 

10.  Методи розробки правових регламентів.  

11.  Структура «Положення про бухгалтерію». 

12.  Посадова інструкція бухгалтера. 

13. Поняття документального процесу.  

14. Суть документообігу і його організація. 

15. Етапи складання графіка документообігу підприємства. 

16. Поняття первинного документа. Етапи організації первинного обліку на 

підприємстві. 

17. Особливості формування робочого Плану рахунків. 

18. Організація забалансового обліку. 

19. Організація  обліку бланків суворої звітності. 

20. Поняття і порядок організації матеріальної відповідальності працівників. 

21.  Організація інвентаризації на підприємстві і її види. 

22. Організація поточного зберігання документів. 

23.  Принципи формування справ бухгалтерського архіву. 

24.  Організація постійного зберігання документів. 

25.  Організація утилізації документів.  

 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
=1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1-й семестр 
 

МОДУЛЬ 1 – Основи організації бухгалтерського обліку 
 

Робота на лекціях – – – – – – – – 
Виконання лабораторних робіт – – – – – – – – 
Робота на практичних /  

семінарських заняттях 
4/11 6/18 8 28 48 3 33 54 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
– – – – – – – – 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
– – – – – – – – 

Виконання  індивідуальних 

завдань  
17/- 22/- 1 17 22 – – – 

 Проміжна сума    45 70   33    54 
Модульний контроль у 

поточному семестрі  
15/27 20/46 1 15 20 1 27 46 

Контроль результатів  

дистанційного модулю 
– – – – – – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

МОДУЛЬ 2 – Організація відображення господарських операцій в системі 

рахунків. Формування і обробка звітності підприємства та формування системи 

захисту облікової інформації 
Робота на лекціях – – – – – – – – 
Виконання лабораторних робіт – – – – – – – – 
Робота на практичних /  

семінарських заняттях 
3/20 5/35 5 15 25 1 20 35 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
3/3 5/5 3 9 15 3 9 15 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
– – – – – – – – 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
21/15 30/20 1 21 30 1 15 20 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 44 70 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/16 20/30 1 15 20 – 16 30 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання 

індивідуального завдання з курсу «Організація обліку» для студентів 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укл. Н.М. 

Купріна,     К.О. Васьковська – Одеса : ОНАХТ, 2013. –  17 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи з 

курсу «Організація бухгалтерського обліку» для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеню «Магістр» та ОКР 

«Спеціаліст» / Укл. Н.М. Купріна, К.О. Васьковська – Одеса : ОНАХТ, 2016. –  18 

с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація 

бухгалтерського обліку» для студентів денної форми навчання спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» ступеню «Магістр» / Укл. Н.М. Купріна, К.О. 

Васьковська – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 16 с. 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 199 р. № 996 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Zakoni/Zakoni_6334748846769322AA.aspx.  

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx. 

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затв. 

наказом Мінфіну від 28.03.2013 року № 433 зі змінами та доповненнями : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/ 

MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx. 

5. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Затв. 

наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/ 

PSBO.aspx.  

7. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
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доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/ 

Res/PSBO/PSBO.aspx.  

8. Бондаренко О.М. Організація обліку : [навч. посібник] / О. М. Бондарен-

ко, А. С. Нельга. – К. : НАУ-друк, 2009. – 215 с. 

9. Бухгалтерский фінансовий облік: [Пічруч. для студ. спец. «Облік і аудит» 

вищ. навч. закл.] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме 

вид., доп. і перероб.  – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 912 с. 

10. Вербило О. Ф. Управлінський облік : [навч. посіб.] / [Вербило О. Ф., 

Коробова Н. М.] ; за ред. доц., канд. екон. наук О. Ф. Вербило ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – К. : 

НУБіПУ, 2011. – 391 с. 

11. Карпушенко М.Ю. Організація обліку : [навч. посіб.] / М. Ю. Карпушен-

ко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 239 с. 

12. Кужельний М.В. Організація обліку : [підручник для студ. вищ. навч. 

закл.] / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 352 с. 

13. Левицька С.О. Організація обліку : [навч. посібник] / С. О. Левицька ; 

Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : 

НУВГП, 2008. – 219 c. 

14. Нападовська Л. В. Управлінський облік : [підручник] / Л.В. Нападовська; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-е вид., доопрац. та допов. – К. : КНТЕУ, 2010. –  

647 с. 

15. Організація бухгалтерського обліку (практикум) : [навч. посіб.] / М. В. 

Додонова [та ін.] ; під ред. Майданевича П. М., Додонової М. В. – Сімф. : Фенікс, 

2009. – 324 с. 

16. Організація бухгалтерського обліку: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. 

обліку. – [2-е вид.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 473 с. 

17. Яценко В.М. Організація обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. за-

кладів] / В. М. Яценко, А. В. Гриліцька ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : 

ЧДТУ, 2009. – 159 с. 

 

Допоміжна 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет / 

Н.П.Кондраков. – М. :  Проспект , 2012. – 504 с. 

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: [Навч. посіб.] / 

О.В. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 254 с. 

3. Садовська І. Б. Управлінський облік : [навч. посіб.] / І. Б. Садовська, Н. В. 

Тлучкевич, М. П. Гарасим ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 560 

с. 

4. Управлінський облік : [навч.-практ. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / І. О. Лукашова [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. бух. обліку. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 225 с. 

5. Фаріон І. Д. Управлінський облік : [навч. посіб. з практ. задачами та тест. 
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завданнями : для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 388 с. 

6. Організація обліку : [зб. тест. завдань для студ. спец. 7.050106, 8.050106 

«Облік і аудит»] / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Стеців І. І. [та ін.]. – 

Л. : Вид-во Львів. комерц. академії, 2010. – 42 с. 

7. Островерха Р.Е. Організація обліку : [навч.-метод. посіб.] / Р. Е. Остро-

верха ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т держ. по-

даткової служби України. – Ірпінь : [б.в.], 2008. – 318 c. 

8. Рудницький В.С. Організація обліку, контролю та аналізу : [навч.-наоч. 

посіб.] / Рудницький В. С., Стеців І. І., Стеців Р. І. ; Укоопспілка, Львів. комерц. 

акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 310 с. 

9. Сльозко Т.М. Організація обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] 

/ Т. М. Сльозко ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 224 с. 

10. Управлінський облік : [навч.-практ. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / І. О. Лукашова [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. бух. обліку. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 225 с. 

11. Періодичні видання:  

− Газета «Все про бухгалтерський облік». 

− Журнал «Налоги и бухгалтерский учет». 

− Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

− Журнал «Бухгалтерія» додаток до газети «Бізнес». 

 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Національна бібліотека України ім. Вернадського: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

5. Сайти мережі Internet:  

− http://www.rada.gov.ua  

− http://www.dtkt.com.ua 

− http://www.liga.com.ua 

− http://www.balans.com.ua 

− http://www.vobu.com.ua 

− http://buhgalter911.com 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

